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 چکيده

 کیشده است. معادالت با استفاده از روش هارمون لیتحل یخط کیاالست یگاههاهیشفت دوار با تک یرخطیغ یارتعاشات عرض

کشسان قرار دارد،  هایگاههیتک یرا که رو یخط ری. شکل مد تشوندیشفت، حل م یاصل هایرزونانس لیتحل یباالنس برا

 لیتبد یمولمع لیفرانسیبه معادالت د نیشکل مد، توسط روش گلرک نیبا ا کتحر یجزئ لیفرانسیاستفاده شده است و معادله د

 یشود. در تمام یم یمنته ایدر حالت پا ریت زیبدست آوردن دامنه خ یبرا 3از درجه  یرخطیغ یروند به معادله ا نیشود.  ا یم

 برایض. اند¬مدل شده یخط یبا فنرها ریدو سر ت هایاتاقانیقرار دارد.  یخط کیاالست هیمحاسبات فرض شده که شفت در ناح

 ریت یفرکانس هایارتعاشات و پاسخ یفنرها رو سفتی ریباشد. لذا تاث یها م هیپا تیاز فنر یبدست آمده تابع یرخطیمعادله غ

 طهباز نوع فنر سخت شونده است. را یرخطیارتعاش شفت، اثر غ یکه برا دهدینشان م هایقرار گرفته است. بررس یمورد بررس

 .باشدیو جنس شفت مرتبط م یبا خواص هندس یعیفرکانس طب یبدست آمده برا

 شکل مود ؛1رکشسانیشفت دوار غ ؛یاصل هایرزونانس ؛یرخطیارتعاشات غ: کلمات کليدی

 مقدمه -1

 خواهد های دوار در شفت یزانیهستند، نام ریساخت و نصب وجود دارند و اجتناب ناپذ ندیکه همواره در فرا هایینقص لیبه دل

ت، شده اس ینیب شیشفت که توسط طراح پ یفرض نیموضوع باعث انحراف روتور از خط المرکز نینسبتا باال، ا هایبود و در سرعت

 در دستگاه رخ داده ادیکرده، سر و صدا و ارتعاش ز دایپ زیبزرگ، شفت خ یلیز از مرکز خیگر یروهاین لیحالت بدل نیدر ا گردد،¬یم

                                                   
1 In-extensional 
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روتور، عوامل  تیموسوم است. با توجه به وضع  یسرعت به سرعت بحران نی. اگرددیم نیو باعث وارد شدن خسارات عمده به ماش

دما،  ا،هاتاقانی ،یروسکوپیاثرات ژ ،یکیو مکان یهندس اتمشخص ،یدوران ینرسیسرعت نقش دارند. ا نیا قیدر محاسبه دق یگوناگون

همه آنها را  دیعوامل هستند. در عمل ممکن است همه موارد، همزمان وجود داشته باشند و طراحان با نیخروج از مرکز و ... از جمله ا

 سرعت است. اگرچه در نیمحاسبه ا یراب هالیتحل یتمام بایبوده و تقر کینامیروتورد شرفتیموضوع هدف و علت پ نیلحاظ کنند، ا

با  آن یداریشفت و حد پا یدر نظر گرفته شده و سرعت بحران یه صورت خطشفت ب یرفتار ارتعاش آل،دهیشده و ا سازیساده طیشرا

تعاشات دامنه ار شیاافز نیدمپر و آب بندها و همچن اتاقان،یمتصل به شفت مانند  گریاما اجزاء د د،آییبدست م یاستفاده از ارتعاشات خط

ت شف زیآن، که خ یستایحالت ا نیو محاسبه مقدار انحراف شفت از خط المرکز شوندیشفت م ستمیشدن رفتار س یرخطیموجب غ

فت، ش یو سرعت بحران یداریمسئله پا ترقیدر نظر گرفته شود، عالوه بر حل دق یرخطیمهم است. اگر ارتعاشات به صورت غ باشدیم

 .گرددیم ینبیشیپ زین دیعاشات به وجود آبودن ارت یرخطیمانند ارتعاشات آشفته که ممکن است در اثر غ یگرید هایدهیپد

 نیاز هم گرید یا[. در مقاله1کردند] یرا بررس  یدوار با خواص اتفاق ریت کیو خادم ارتعاشات آزاد  ینی، حس2005در سال 

مورد مطالعه قرار گرفت  یاتفاق کاتیدوار با خواص و تحر ریت کی نانیاطم تیمنتشر شد، ارتعاش و قابل 2007که در سال  سندگان،ینو

قرار دادند. آنها  لیرا مورد تحل ینرسیدر انحنا و ا ییهایرخطیشفت دوار با غ کی، ارتعاشات آزاد 2009پژوهشگران، در سال  نی[. هم2]

 یسانفرض ناکششفت دوار با  کیمقاله، ارتعاشات آزاد  نیبه کار بردند. در ا یبیتقر یلیتحل یهاحل یچند گانه  را برا یاسهایروش مق

ت. قرار گرفته اس یشفت، مورد بررس یبرا ینرسیو ا یرخطیغ یساده و لحاظ نمودن انحنا یهاگاههیطول شفت(، تک ریی)عدم تغیمحور

اشات آزاد ارتع لیتحل ی. براگرددیصرفنظر م یشکل برش رییاز تغ یوارد معادالت شده ول یدوران ینرسیو ا یروسکوپیاثرات ژ نیهمچن

 لیفرانسیبه معادالت د میروش به معادالت گسسته شده و به طور مستق نیچندگانه به کار برده شده است. ا یهااسیشفت، روش مق نیا

 یرضدو صفحه ع یشفت دوار را رو یرخطیکه ارتعاشات آزاد غ یاضیعبارت ر کیاند. را داشته یکسانی جیحرکت اعمال شده که نتا یجزئ

رو به جلو و عقب  یرخطیغ یعیطب یهارکانسهم ف ،یرخطیارتعاش آزاد غ لیاستخراج، و معلوم شده که در تحل د،ینمایم فیتوص

از صفحات  یکیکه  یهنگام باشند،یم یکی م،یشده و مستق یآشوبناک گسسته ساز لیحاصل از تحل جینتا ت،یدر نها شوند،یم کیتحر

 جیتان شود،¬یضربان مشاهده م دهیآزاد، پد هایدر ارتعاش شود،یم کیتحر یروسکوپیبه علت اثر ژ زین گریصفحه د شوند،یم کیتحر

 .]3[ اندقرار گرفته دییمورد تا یعدد یهایساز هیبا شب  یحاصل از روش آشفتگ

و دامنه بزرگ   یمحور یبا ناکشسان یرخطیشفت دوار غ یاصل هایبه مطالعه رزونانس ،قلیو شاه ینی، حس2010سال  در

 تیقابل یپژوهش، شفت دارا نی. در اباشدی[ م5پژوهش، مشابه روش گفته شده در مرجع ] نی. روش حل معادالت در ا]4[ پرداختند

 ینرسیو ا یروسکوپی. اثرات ژباشد¬یبه صورت ساده  و دامنه ارتعاش شفت بزرگ م گاههاهیمحور خود بوده و تک یحرکت در راستا

شفت،  یطول محور ریی. معادالت حرکت با فرض عدم تغباشندیمهم م اتیاز جمله فرض یشکل برش رییاز تغ یشفت، چشمپوش یدوران

چندگانه  یهااسیشفت دوار، روش مق کی یاصل ینانسهارزو لیتحل یمقاله، برا سندگانیاند. نوشده لیمشتق و سپس به فرم مختلط تبد

ه حرکت به فرم مختلط، اعمال شد یجزئ لیفرانسیمعادالت د یرو میمعادالت گسسته شده و به طور مستق یروش رو نای. اندبه کار برده

[. 5] با خطا همراه است شدهمعادالت گسسته  یچندگانه رو یهااسیاند که به کار بردن روش مقنشان داده قاتیاز تحق یاست. برخ

که شکل  ،یروسکوپیژ ستمیبود. نشان داده شده است که در س یقیل حقو به شک یروسکوپیرژینمودند، غ یکه آنها بررس یستمیس

اشاره  نیبه ا توانیپژوهش م نیا گرید ی. از دستاوردهاباشندیم یکیافته بدست آمده از هر دو روش، یمختلط دارد، معادالت کاهش 

 ییرایم بیضر ای شیمد کم بوده و اگر خروج از مرکز افزا نیاول یبرا ینسپاسخ فرکا هاییمنحن یرو یقطر یجرم ینرسیکرد که ممان ا

در  گاهها¬هیدر نظر گرفتن تک یخط کیانجام شده، االست اتیو مرور ادب خچهی[. با توجه به تار5]ابدییم شیدامنه افزا ابد،یکاهش 

وضوع م نیاست که تا کنون به آن پرداخته نشده است. ا یبزرگ  موضوع یشفت دوار با دامنه ارتعاش یرخطیغ یارتعاشات عرض لیتحل

شفت در حال دوران و  یعرض ییجابجا تیدوار مطرح شود. با توجه به اهم هایشفت لیدر تحل دیپژوهش جد کیبه عنوان  تواند¬یم

 یداندوچن تیاهم یاز نظر صنعت تواندیپژوهش م نیدارند، ا کیاالست تیخاص هااتاقانی زیموضوع که در عمل ن نیبا در نظر گرفتن ا

که سابقا  ریت زیجهت محاسبه خ بیبدون تقر یلیتحل یمقاله روش نیدر ا نیباشد. همچن یشتریب قاتیتحق یمبنا ندهیکرده و در آ دایپ

 شد ارائه شده است. یمحاسبه م یبیچندگانه و تقر یاسهایبا روش مق
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 پذیر با تکيه گاه انعطافمعادله تير چرخان غيرکشسان  -2

ستای طول تغییر اندازه نمی دهد       ست و در را سان ا ش و همکاران معادله مختلط زیر را برای یک تیر  خادمبا فرض اینکه تیر غیرک

 :[5] دوار بدست آورده اند

 

(1) 

 

محلی  yو  zبر اساس جابه جایی ها در راستاهای محورهای تغییر شکل بی بعد شده تیر دوار در حالت مختلط  𝑍در این معادله 

دهنده مشتق در راستای طول تیر  ( نشان ' (سرعت دوارنی تیر دوار است. Ωضریب میرایی می باشد.  𝑐می باشد. ( 1مطابق شکل )

 میزان توزیع نامیزانی در طول شفت را نشان می دهند. 𝑒𝜉و  𝑒𝜁( نشان دهنده مشتقات زمانی می باشد. .می باشد اما )

 

 xyz. تصویری از شفت تغيير شکل یافته و مختصات محلی 1شکل 

شرط مرزی مربوط به شفت دواری که دارای فنر خطی است را نشان می دهد. در اینجا به صورت مختلط آورده شده  (1)در جدول 

 است.

 

 شرایط مرزی مسئله -1جدول

B. C. right 

at x=1 

B. C. left 

at x =0 
Case 

𝐸𝐼𝑍‴ = 𝑘𝑍 

𝑍˶ = 0 

𝐸𝐼𝑍‴ = 𝑘𝑍 

𝑍˶ = 0 
 

Spring 

 

سکوز خارجی،   ست که        𝑐�̇�میرایی وی ست، الزم به ذکر ا شده ا ضافه  ست. برای راحتی نمادگذاری،      cبه معادله ا ضریب میرایی ا

 اند.  ( وجود دارند در معادله قرار داده نشده1های ستاره که در روابط )عالمت
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 ( با فرض تحریک تک مود به صورت زیر باشد:1معادله )چناچه جواب 

(2) 𝑍 = Φ𝑧(𝑡) 

و اعمال روش گارلرکین معادله زیر بدست  54شکل مود نرمال تحریک شده تیر است. با جاگذاری این جواب در معادله  Φکه در آن 

 می آید:

(3) 𝑎1�̈� + 𝑐�̇� + 𝑎2𝑧 − 𝑖𝑎3Ω�̇� + 𝑎4𝑧̅𝑧
2 + 𝑎5(2𝑧𝑧̅̇�̇� + 𝑧2𝑧̅̈ + 𝑧̅𝑧�̈�) = Ω2(𝑖𝑒1 + 𝑒2)𝑒

𝑖Ω𝑡 

𝑧(𝑡)داده شده است. جواب این معادله به صورت  2جدول در  𝑎𝑖ضرایب  = 𝜌𝑒𝑖Ω𝑡 ( معادله 1خواهد بود. با جاگذاری در معادله )

 درجه سوم زیر حاصل می شود:

(4) (𝑏2|𝜌|
2 + 𝑏1 + 𝑖Ω𝑐)𝜌 = 𝑏0 

𝑏2که در آن  = 𝑎4 − 4Ω2𝑎5 , 𝑏1 = −Ω2𝑎1 + Ω2𝑎3 + 𝑎2 , 𝑏0 = Ω2(𝑖𝑒1 + 𝑒2)  

این معادله دامنه ارتعاشات محاسبه می شود. بر اساس معادله باال فرکانس طبیعی یا سرعت بحرانی به صورت زیر محاسبه می با حل 

 شود:

(5) Ω
0
= √

𝑎2
𝑎1 − 𝑎3

 

σدر نمودارها به صورت  σپارامتر  = Ω − Ω0 .( می توان به معادله حقیقی زیر دست پیدا 4از معادله مختلط ) تعریف می شود

 کنیم.

(6) (𝑏2|𝜌|
2 + 𝑏1)

2|𝜌|2 + Ω2𝑐2 = |𝑏0|
2 

 این معادله را می توان به صورت زیر خالصه کرد:

(7) 𝐴3𝑋
3 + 𝐴2𝑋

2 + 𝐴1𝑋 + 𝐴0 = 0 

 که در آن:

(8) 
𝑋 = |𝜌|2  

𝐴0 = Ω2𝑐2 − Ω4(𝑒1
2 + 𝑒2

2)  , 𝐴1 = 𝑏1
2 , 𝐴2 = 2𝑏1𝑏2 , 𝐴3 = 𝑏2

2 

در مورد مود صلب می توان از روابط استاندارد مربوط  ( جهت محاسبه مود انعطاف پذیر کاربرد دارد.4البته باید توجه داشت که معادله )

 .به روتور جفکات استفاده کرد

 
 2ضرایب معادله  -2جدول 

فنر سفتی  a1 2a 3a 4a 5a 

k=10 1+9.86*I2 97.412 19.74*I2 961.4 14.386 
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k=100 1+10.271*I2 101.37 20.53*I2 1037 16.303 

k=1000 1. +14.20*I2 148.85 28.4*I2 1746 49.080 

k=106 1. +13.43*I2 423.65 26.86*I2 14570 143.42 

 

 نتایج و نمودارها -3

شود. همانگونه که در فصل قبل مشاهده غیرخطی شفت دوار پرداخته میبه بررسی نتایج حاصل از تحلیل ارتعاشات  بخشدر این 

بودن شفت در راستای محور و برای رسیدن به معادله فرکانسی گردید، برای استخراج معادالت حرکت از روش انرژی و با فرض ناکشسان 

کدهای  2های چندگانه استفاده شده است. برای بدست آوردن این نتایج با استفاده از نرم افزار متلباز روش گلرکین و روش مقیاس

فت، خروج از سفتی فنر دو سر ش مختلف کامپیوتری تهیه گردید که قابلیت بررسی شرایط مختلف نظیر شرایط هندسی، ضرایب مختلف

س شود. سپمرکز، ممان اینرسی و ... را دارد. در ابتدا شکل مدهای مختلف شفت با متغیر گرفتن ضرایب فنر در دو سر شفت ارائه می

له آخر ههای پاسخ فرکانسی بر حسب سیگما با متغیر گرفتن سفتی فنر، خروج از مرکز، ممان اینرسی ارائه خواهند شد و در ومنحنی

ها، هر کدام در بردارنده مفاهیم زیادی هستند که در تحلیل و مطالعات های دوشاخه شدن ارائه خواهند شد. این منحنینیز منحنی

 توانند مفید واقع شوند.تئوری و حتی در بخش ساخت و تولید می

 شفت یمختلف شکل مدها یهاحالت یبررس 3-1

رض توان با متغیر فباشد. میفنر نیز می سفتیتابعی از  ات هندسی و خواص مادی،عالوه بر مشخص شکل مد ارتعاشی شفت دوار،

، مشخص است که با افزایش  (2) نمودن فنرهای دو سر شفت دوار، به حالتهای مختلفی برای شکل مدها دست یافت. با توجه به شکل

-شود و منحنییگاه ساده مهای االستیک مشابه تکیهگاهتکیهاگر سفتی فنر افزایش یابد،  شود.تغییرات دامنه شفت کمتر می سفتی فنر،

شود. در مد ارتعاشی اول، شکل مدها کامل متقارن بوده و با افزایش سفتی فنرهای دو سر های حاصل شده مانند منحنی سینوسی می

 خواهند داشت. های ساده است،گاهها شباهت بسیار زیادی به منحنی سینوسی که برای شفت با تکیهشفت، منحنی

 

 سفتی برای فنرهای دو انتهای شفت شکل مد اول ارتعاشی، با مقادیر مختلف -2شکل

 

                                                   
2 Matlab. 
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 فنرها یگرفتن سفت ریبا متغ گمایس بیبر حسب ضر یپاسخ فرکانس یهایمنحن 3-2

شکل ) اندمختلف رسم شده یمدها یمختلف فنر برا بیکه با ضرا یبدست آمده از نمودار پاسخ فرکانس هاییبا توجه به منحن

بودن از نوع سخت شونده است. در  یرخطیباشند، اثر غ یشتریب یسفت یدو سر شفت، دارا یگفت که هر چقدر فنرها توانی، م((3)

و  شوندیهستند، در سمت چپ واقع م یشتریب یسفت یکه فنرها دارا یبه حالت نسبت یمنحن هایقله هستند، ترکه فنرها نرم یحالت

 برخوردار است. یاز شدت کمتر یبودن باز از نوع سخت شونده هست ول یرخطیدرست است که غ

 

 

 نسی با ضرایب مختلف فنر، مد اولنمودار پاسخ فرکا-3شکل

 

 خروج از مرکزیتگرفتن  ریبا متغ گمایس بیبر حسب ضر یپاسخ فرکانس یهایمنحن 3-3

 یمود اول ارتعاش یشفت، برا یسرعت رزونانس اصل یکیدر نزد ستمیس یفرکانس های، پاسخ(4)شده در شکل  میترس هاییمنحن

 یم  I2=0.00625باشد، با  یم k=1e6 ینمودار برا نای. اندشده میمختلف خروج از مرکز ترس ریمقاد یبرا هایمنحن نی. اباشندیم

 سه مد، از نوع نیا یبودن موثر برا یرخطیغ نیبنابرا .شوندی)خم(ملیدر قله به سمت راست متما هایکه منحن شودیباشد. مشاهده م

 ها¬یمنحن ابد،ی شیخروج از مرکز افزا ریدامنه وجود دارد. اگر مقاد یمقدار برا نیچند ،σمقدار مشخص از  کی یسخت شونده است. برا

از  یدتریساز، واکنش شد یرخطینسبت به عوامل غ ستمسی واقع در. دهندیبودن، نشان م یرخطینسبت به اثرات غ یدتریواکنش شد

 تیماه ستم،یفرض کردن س یرخطی. در واقع غباشدیم یضرور هاستمینوع س نیا یبرا یرخطیغ لیتحل نی. بنابرادهدیخود نشان م

ز اگر خروج از مرک یباالتر، حت مدهای در. باشندیم گریکدیمشابه  بایتقر هایکه منحن شودی. مشاهده مسازدیآشکار م نجایخود را در ا

ن شفت باالنس بود تیموضوع اهم نیهستند. ا شتریبودن، ب یرخطیغ راتیو تاث داریحالت پا یداشته باشد، پاسخ فرکانس یمقدار کم

 .دهدینشان م کند،یکار م یباالتر از سرعت بحران هاییکه در سرعت یدوار را، مخصوصا زمان
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 مختلف خروج از مرکز، مد اولنمودار پاسخ فرکانسی با مقادیر -4شکل

 

 نتيجه گيری و جمعبندی -4

 یلیمناسب رابطه تحل ریمتغ رییشده است. با تغ لیتحل یخط کیاالست یگاهها هیشفت دوار با تک یرخطیغ یارتعاشات عرض

 یدو سر شفت، از سفت یکه هر چقدر فنرها دهندیشده نشان م میترس یبدست آمد. شکل مدها یزانیتحت نام ریت زیمحاسبه خ یبرا

 یساده است، بدست خواهند آمد. هر چقدر فنرها سفت یگاههاهیکه مختص تک ،ینوسیس ینمنح یبرخوردار باشند، شکل مدها یباالتر

  .بود خواهد ترداشته باشند، شکل مد اول شفت، متقارن یباالتر

 خروج از مرکز به سمت باالتر شیکه نمودار با افزا دهندینشان م یسه مد اول ارتعاش یبرا یمربوط به پاسخ فرکانس هاییمنحن

بوده  دتریشد ها¬ینقاط منحن نیبودن در باالتر یرخطیاثرات غ زین هایمنحن نیبودن از نوع سخت شونده است. در ا یرخطیرفته و اثر غ

 انیباالنس بودن شفت را ب تیرد و اهمبه خروج از مرکز دا یادیخروج از مرکز کمتر، دامنه واکنش ز ریبا مقاد یو مشخص است که حت

 .کندیم
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